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7 kroků
pro dokonalý trávník

1. KROK

2. KROK Mechy
Vertikutace - provzdušnění

Objevuje se v každém trávníku na jaře i na podzim. Řeč
je o travní plsti, která vzniká nahromaděním zbytků
trávy po sečení, odumřením či zaschnutím. Trávník se dusí, neodnožuje a jeho kondice se i nadále
zhoršuje. Abyste dostali ke kořenům trav co nejvíce
před vertikutací
vzduchu, musíte ho provzdušnit. K tomu můžete
použít mechanické vertikutátory, ale jejich použití
je pracné a namáhavé. Vyzkoušejte proto novinku
FLORIA Likvidátor travní plsti vyrobený z čistě
přírodních surovin. Na takto poškozený či zanedbaný trávník stačí přípravek rozhodit, dostatečně
zavlažit a udržovat vlhký. O ostatní se postarají
po vertikutaci
přírodní bakterie obsažené v přípravku. Urychlí
rozkladný proces, který trávník zbaví travní plsti
(stařiny) a dodají mu humusové látky z rozložených zbytků trav. Výrobek je šetrný vůči životnímu prostředí a neškodí domácím mazlíčkům.
Dávkování: Na 300 m2 budete potřebovat celkem 15 kg FLORIA
Likvidátoru travní plsti.
TIP: Pokud je trávník hodně poškozený, bude vyžadovat razantní zásah. K tomu použijte vertikutační hrábě
nebo elektrický vertikutátor. Zde již FLORIA Likvidátor
travní plsti nepomůže.

Pro zdravý růst vašeho trávníku je důležité pH půdy. Pokud má půda nižší pH a navíc je plocha
zastíněná, budou se v těchto místech pravidelně tvořit mechy. Jejich růst je tak agresivní, že
dokáže zcela vytlačit trávník v růstu. K jeho likvidaci použijte FLORIA Mech STOP. Po aplikaci
mech zčerná a dojde k jeho úplnému odumření. Zbytky mechu vyhrabejte a trávník může
opět volně dýchat.
Dávkování: Na 300 m2 trávníku budete potřebovat 3 kanystry kapalného FLORIA Mech
STOPU.
TIP: Jako prevenci proti tvorbě mechů použijte Vápnitý dolomit. Upravíte pH půdy
a mechy omezíte v jejich růstu. pH půdy upravujte 2x za rok, na jaře a na podzim.

3. KROK
Oprava poškozených míst

Jak po vertikutaci, tak po ošetření FLORIA Mech STOPEM, se v trávníku vytvoří prořídlá
a někdy i zcela holá místa, které je potřeba rychle opravit. K jejich zacelení použijte FLORIA Trávníkovou náplast. Poškozené místo před opravou důkladně zbavte zbytků trav
a mechů. Vrchní plochu nakypřete a dosypte již připravenou směsí FLORIA Trávníková náplast. Lehce přimáčkněte a zalijte. Dbejte na to, aby osetá místa nezaschla. Do 2 – 3 týdnů
vám v těchto místech naroste nový trávník.

Založení trávníku

V případě, že je zahrada plná plevele a okrasný trávník zde úplně chybí, založte trávník
znovu. Nejdříve odstraňte původní porost. K jeho likvidaci použijte totální herbicid
např. Glyfoklasik. Po 14 dnech celou zahradu zryjte, zkypřete kultivátorem a vyčistěte
ji od zbytků trav a kamenů. Pokud je půda špatná, smíchejte její vrchní vrstvu s křemičitým pískem v poměru 50 : 50, aby byla dobře propustná, nebo dosypte 2 - 3 cm
nového trávníkového substrátu. Plochu urovnejte a vysejte FLORIA Travní směs Král
trávníků se zeolitem. Jedná se o nejkvalitnější směs trav na trhu, která je vhodná
na extrémně zatěžované plochy. Zeolit obsažený v travní směsi na sebe váže vodu
společně s živinami a nedochází tak k jejich vyplavování do spodních vrstev půdy,
kde je již trávník nevyužije. Semena trav lehce zapracujte do půdy a plochu zhutněte
prknem nebo válcem. Takto připravenou plochu stačí pravidelně zalévat většími dávkami, aby semena trav nezaschla.
TIP: AGRO Trávníkový substrát je ideální pro obohacení chudých půd a míst,
kde se doposud trávníku nedařilo. Obsahuje vybrané druhy rašelin a křemičitý
písek. Smícháním či dosypáním zlepšíte strukturu půdy pro nový výsev nebo
opravu poškozených míst.

Hnojení

4. KROK

Abychom doplnili živiny a dali impuls k zdravému růstu trav, je velmi důležité hnojit. Samotné hnojení je nutné nejen pro růst trávníku, jeho zabarvení, odolnost vůči
sešlapání, přezimování, vývin kořenů, ale taky pro schopnost ubránit se plevelům a
mechům.

Trávník je v dobré kondici
Pro jarní přihnojení použijte FLORIA Základní trávníkové hnojivo nebo FLORIA Dlouhodobě působící hnojivo Multigreen. Obě hnojiva nabízí komfort hnojiv s dlouhodobým účinkem a vysokým obsahem živin. Základní trávníkové hnojivo působí po dobu
2 měsíců a Multigreen dokonce až 4 měsíce. Hnojivo aplikujte rozhozem z ruky, na
větší plochy použijte posypový vozík. Po aplikaci hnojiva nezapomeňte trávník zavlažit, aby se nastartovalo uvolňování živin. U těchto hnojiv nedochází k rychlému uvolnění živin a jejich vyplavení do spodních vrstev, kde je trávník již nevyužije. Jsou tak
šetrná vůči životnímu prostředí .
Dávkování: 7,5 kg balení vystačí na 300 m2 a platí pro obě hnojiva.
V trávníku se objevily drobné plevele
Objevily se vám v trávníku drobné plevele a vy nevíte jak proti nim zasáhnout?
Použijte TRAVIN. Toto moderní hnojivo z řady FLORIA® je vyvinuto speciálně pro
udržení trávníku v bezplevelném stavu. Kromě živin obsahuje i selektivní herbicidy,
které likvidují dvouděložné plevele (sedmikrásky, pampelišky aj.). Aplikace se provádí rozhozem a nemusíte nic rozpouštět nebo míchat. 1 aplikace Travinu nahradí
jedno běžné přihnojení trávníku. Docílit dokonalého anglického trávníku lze díky
tomuto chytrému hnojivu rychle a jednoduše.
Dávkování: na 300 m2 budete potřebovat 10 kg Travinu.
TIP: Pokud máte trávník plný krtičin, vyzkoušejte FLORIA® Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům 2 v 1. Jeho pravidelným používáním dodáte do půdy společně
s živinami i aromatické látky, které budou krtkům nepříjemné, a dojde k jejich vypuzení z
přihnojované plochy.

Sečení

5. KROK

7. KROK

Kvalitní, zdravý a krásně zelený trávník potřebuje ke svému správnému
růstu často sekat na nízký střih. Četnost je závislá tedy jen na vás a na
množství volného času. Ideální je sekat 1 až 2x za týden. Výška trávníku po sečení by měla zůstat min. 3 cm. Pokud snížíte
jeho výšku pod 3 cm, hrozí, že mu způsobíte stres, trávník
zežloutne a může zasychat.

Podzimní hnojení
– příprava trávníku před zimou

Dejte trávníku správné vitamíny před zimou a on se vám na jaře odmění.
Výživa trávníku na podzim se liší od průběhu sezony hlavně ve složení použitého hnojiva. Na jaře potřebuje trávník více dusíku pro rozvoj a podporu růstu. Na podzim je to naopak. FLORIA Trávníkové hnojivo PODZIM je bohaté na draslík a obsahuje ho až 42 %. Vysoký obsah draslíku v
hnojivu dodá trávníku schopnost lépe čelit: nepříznivým povětrnostním
vlivům, zvyšuje jeho odolnost proti vymrzání a napadání houbovými
chorobami. Aplikace se provádí od začátku září až do konce října.
Dávkování: na 300 m2 budete potřebovat 6 kg trávníkového hnojiva PODZIM.

TIP: Co dělat s posečenou trávou? Pokud používáte mulčovací nebo robotické sekačky, je vhodné 1x za 2 měsíce použít FLORIA Likvidátor travní plsti.
Přírodní bakterie se postarají o likvidaci odpadu po vsečení. Zrychlí proces
setlívání a z travního odpadu vytvoří přírodní zdroj živin.

Likvidace vzrostlých plevelů

Proti invazi plevelů je možné bojovat převážně chemickou
cestou (selektivní nebo totální herbicidy) nebo nepřímo tím,
že o trávník budete správně pečovat. Ve zdravém trávníku
se plevelům nedaří. Pokud je trávník hodně zaplevelen, musíte sáhnout po selektivním herbicidu (Dicotex, Bofix) a ošetřit
trávník postřikem, který všechny nežádoucí plevele zahubí. Aplikace se provádí za sucha, aby nedošlo k naředění aplikované
látky. Během 14 dnů odstraníte z trávníku i ty největší a vytrvalé
plevele.
TIP: Plochy zbavené plevelů můžete rychle opravit použitím FLORIA Trávníkové náplasti, větší plochy dosejte travní směsí Král trávníků.

6. KROK
vysoký
podíl draslíku

42 %

TIP: Ani na podzim nezapomínejte na provzdušnění (vertikutaci) trávníku. Za celé
vegetační období se v něm nahromadily zbytky trav, které je potřeba odstranit. Po
tomto provzdušnění aplikujte FLORIA trávníkové hnojivo PODZIM a důkladně zalijte.

Kdo by nechtěl mít krásný a hustý trávník

PR

Tajemství zdravého a hustého trávníku spočívá v síle trávníkového programu
FLORIA a vaší osobní péči. Dokonalý trávník nejsou totiž jen hnojiva, ale také
půda, závlaha, sečení apod. Aby se stal trávník vaší skutečnou chloubou, stačí
dodržovat 7 základních kroků. Pokud vám naše rady neodpověděly na všechny otázky, zeptejte se nás přímo na: info@floria.cz.
Zvládli jsme trávník na Spartě, poradíme i Vám!
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Péče o trávník v kostce
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

vertikutace
založení trávníku
oprava poškozených míst
odstraňování mechů
jarní hnojení - základní hnojivo
hnojení jednou za rok - Multigreen
podzimní hnojení - hnojivo PODZIM
závlaha
likvidace plevelů
sečení
úprava pH vápněním
kompostování

Nakupujte z pohodlí domova na: www.megazahrada.cz
www.floria.cz, info@floria.cz
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